Uchwała Nr XXXVIII/306/2013
Rady Gminy Mielec
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec z dnia
28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594
z późniejszymi zmianami) oraz art. 94 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi
zmianami) ,
Rada Gminy Mielec
uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013 wprowadza się poniższe zmiany:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy
w kwocie
z tego:

7 378 257,61 zł

1) Paragraf 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
z tego:
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w kwocie

775 000,00 zł

2) Paragraf 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy”

716 818,25 zł

3) Paragraf 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych”
4) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym”

775 000,00 zł

74 999,00 zł
5 811 440,36 zł

§ 6 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek w kwocie
w tym na:
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie

6 586 440,36 zł
4 972 868,36 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
2. Ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w kwocie
z czego:
1) Pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w kwocie

1 613 572,00 zł

2.000.000 zł

1.000.000 zł

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§3
Nadzór na wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Mielec.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Mielec przez okres 1 miesiąca od daty jej uchwalenia.
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